
Tak ako umenie spasí svet, tak cez ženu prichádza život -1.časť 
 

Neprišlo NIČ, len husté biele svetlo je všade okolo mňa. 

Otázka: Čo to NIČ znamená ? 

Odpoveď: POKOJ. 
 

Otázka :  Prečo prišiel Pokoj, chýbal  Ti? 

Odpoveď: Nie 
 

Otázka : Chýba Ti teda Pokoj teraz ? 

Odpoveď : Nie, nemám ten pocit. 
 

Otázka: Prečo teda prišiel? 

Odpoveď : Ten POKOJ je znázornenie  všeobecného MIERU, keď vlastne nebojuješ s nikým, 

ničím, ani sama so sebou. A je to biele mliečne svetlo. Nie  je to svetlo ako cez deň, ale biela hustá hmla, 

ktorá je mäkká a teplá. Toto svetlo je tvorené z inej podstaty ako normálna hmla, ktorá je vlhká a studená, 

keď sa naňho položím, tak ma nadnáša. 

Keď sa kúpeš v mori, ľahneš si na vodu a ona ťa nadnáša. 

Aj tu to tak je, neprepadneš cez to svetlo, má to inú štruktúru, inú hustotu, nie ako svetlo cez deň. 

V podstate ťa to svetlo kolíše  a húpe ako morské vlny. Ukolíše ťa do spánku. Je to veľmi príjemné. 

Odpočívam v ňom. 
 

Otázka : Čo to teda je? 

 Odpoveď : Je to miesto, kde odpočívajú naše duše, keď chcú a rozhodnú sa pre to. Nie, že musí, 

ale je to jej slobodné rozhodnutie. A ako dlho tam tá duša odpočíva, je individuálne, lebo je to jej 

slobodné  rozhodnutie. Rovnako ako niektorému človeku stačí spať 4 hodiny  a jej svieži a odpočinutý a 

niekto potrebuje spať 8 až 10  hodín a ešte je mu to málo.  

Aj tu je to rovnako individuálne ako u ľudí. A mení sa to v čase. Nie je to stále rovnaké.                  

Niekedy stačí, aby v tomto prostredí bola duša kratšie a niekedy „ vylihuje“ rovnako ako človek. 

Je to miesto absolútneho a všeobecného pokoja a mieru a nič sa tam nerieši, len sa tam odpočíva. 

Keď sa cítime unavený ako ľudská bytosť, nie tak  prirodzene ako v kolobehu dňa a noci, že 

bdieme a potom spíme, ale keď sa cítime unavený ako „človek“, vtedy je unavená naša duša a dobre by 

bolo si ľahnúť a pospať si,  rovnako ako to fyzické telo, aby sme vtedy umožnili našej duši odísť do tohto 

priestoru, aby tam mohla spočinúť a odpočinúť si, lebo je to signál, že je unavená naša duša. 

Niečo sa v živote ľudskej bytosti udialo také, čo jej dušu veľmi vyčerpalo. A ona potrebuje 

oddych. Ale je to iný oddych ako keď prirodzene spíme a keď oddychuje naše fyzické telo, aby sme 

mohli načerpať silu pre to hmotné, čo je našou súčasťou, vtedy do toho priestoru naša duša nevchádza. 

Keď počas spánku duša opúšťa telo, tak ona odchádza  do iných rovín, kde sa učí, cestuje a báda, ale 

vtedy  nechodí do tohto priestoru, ktorý mi bol ukázaný. 

V  tomto priestore potrebuje oddychovať  ona sama – naša DUŠA.  

A toto sú okamihy, ktoré by ste sa mali v živote naučiť rozoznávať, lebo dokážete rešpektovať 

prirodzený kolobeh pre fyzické telo, striedate fázy aktivity a odpočinku, čiže bdelosti a spánku, ale veľa 

krát nerešpektujete signály vašej duše, že aj ona si potrebuje odpočinúť, že aj ona sa potrebuje uložiť do 

tohto hrejivého a teplého miesta pokoja, kde môže načerpať energiu a zregenerovať samú seba. 

A keď si nevšimnete ten signál, ktorý vám dá vaša duša, ani ho nerešpektujete a nedoprajete 

si oddych a odpočinok, veľmi rýchlo potom stráca silu vaše fyzické telo. 

Ako keby fyzické telo bola schránka pre dušu, aby ona v hmote mohla realizovať samú seba 

a určitým spôsobom na základe zákonitosti hmoty to fyzické telo funguje, ono rastie, vyvíja sa, 

regeneruje, pracuje. To všetko je zautomatizované. 

  Avšak to smerovanie ľudskej bytosti v jej živote,  je dané DUŠOU, ktorá to všetko riadi. 



Plán duše počas života ľudskej bytosti sa mení, podľa toho ako sa ľudská bytosť  rozhoduje 

a koná a aké energie vytvára. To ako sa plán mení, duša určuje vtedy, keď fyzické telo spí, vtedy 

duša bdie – ona je ten šéf, ktorý má tú kompetenciu, aby to mohla zmeniť. 

Keď ľudská bytosť bdie, nejakým spôsobom koná  a vytvára energie, duša je jej nápomocná, ale  

ľudská bytosť ju nie vždy počuje a vníma, vtedy niečo urobí a keď fyzické telo spí, duša je aktívna, vtedy 

fyzické telo opustí a cestuje, vzdeláva sa a upravuje plán, podľa toho, ako sa ľudská bytosť rozhodovala. 

Niekedy ľudská bytosť urobí také rozhodnutia, ktoré unavia dušu a vtedy si ona  potrebuje 

odpočinúť a navštíviť toto miesto absolútneho pokoja a mieru, ale keď to ľudská bytosť nepochopí 

a neurobí to, teda neodpočíva, vtedy nespolupracuje tá hmotná schránka s riadiacou jednotkou a to 

fyzické telo berie  energiu duši, čiže funguje na jej úkor. 

Tie dva energetické systémy sú naprogramované tak, že podľa určitých zákonitostí 

dokážu fungovať samostatne, ale DUŠA oživuje fyzické telo a ona je  VEDOMIE, ktoré 

fyzické telo môže pozdvihnúť a to fyzické telo má schopnosť vykonať a zrealizovať to, čo 

duša v energetickej rovine vytvorí, lebo len v tej spolupráci to môžu vykonať. 

Ale fyzické telo, keď nemá to  Vedomie a Poznanie, ktoré má duša, čiže nemá spojenie so svojou 

dušou, tak nevie tvoriť v Láske,  nemá ten kontakt a vtedy  je to tvorenie človeka živočíšne. 

Niekedy urobí energeticky fyzické telo také veci, že zoberie energiu duši a vtedy sa ona potrebuje 

ísť zregenerovať do toho priestoru. A môžu to byť aj úplne bežné činnosti človeka, lebo to súvisí s tým 

ako vibruje ten človek ako vibruje ako bytosť. Súvisí to najmä s energiou strachu, ktorú fyzické telo  

v sebe vytvorí, lebo vibrácia strachu je antagonistická k  vibrácii duše. 

Ľudská bytosť často krát v sebe vytvorí  silnú energiu strachu, lebo strach dokáže zaútočiť  veľkou 

silou jednorázovo  na človeka, aby ho zovrel do svoje moci. 

Fungovanie duše je iné, lebo vibrácia Lásky je stále rovnaká,  ona nerobí výkyvy ani výboje, 

pôsobí stále rovnako. 

Vtedy sa vytvorí vibračne stret strachu voči duši a keď to ľudská bytosť nedokáže zavnímať a duši 

ten odpočinok neposkytne, vtedy zomiera fyzické telo. Vyhodí to dušu z toho tela von. 

Duša sa vie vrátiť, ak je jej daný ten priestor na regeneráciu, ak nie, tak odchádza preč.   

Vtedy je dôležité, aby si ľudská bytosť išla oddýchnuť, ľahla si a spala, lebo to súvisí  energiou 

a vibráciami, ktoré to fyzické telo  vytvorí. 

Preto platí, že „ráno je múdrejšie večera“,  lebo keď sa duša vráti zregenerovaná do fyzického 

tela a úder strachu ju predtým paralyzoval a ona sa vráti s energiou Lásky, vie konať v iných vibráciách, 

lebo sa dokáže rozhodovať z roviny srdca, teda Lásky a nie z roviny Strachu. 

Preto aj  hovoríte, že strach dokáže zabíjať, lebo v tom okamihu úderu  strachu, on v tej sile naozaj 

to fyzické telo dokáže vibračne zabiť a práve preto je dôležité, aby sa každá ľudská bytosť naučila 

komunikovať so svojou dušou, aby sa naučila vnímať odkazy svojej duše a rozumieť im. 

Na Matke Zemi sú mnohé energeticky silné  miesta, na ktorých je  úplne prirodzeným spôsobom  

umožnené, aby sa ľudská bytosť  mohla otvoriť tejto komunikácii so svojou dušou a začala ju vnímať. 

V stredoveku boli na mnohých takýchto miestach postavené  gotické katedrály. 

Katedrála je miesto, kde fyzickému telu je umožnené, aby otvorilo svoje  VEDOMIE, 

keď človek vníma VEDOME, tak cíti dušu, ale ak ho má zatvorené, nedokáže vnímať dušu. 

Katedrála je miesto pre pozdvihnutie človeka, fyzického tela k tomu, aby sa otvorilo 

tomu duchovnému svetu a začalo ho vnímať a s dušou komunikovať. 

Na týchto miestach neodpočíva duša, ale rastie a pozdvihuje sa fyzické telo, lebo čím 

je vyššia vibrácia hmoty, tým ľahšie  nadväzujete spojenie s dušou.  

To je rozdielnosť vibrácií, preto je nevyhnutné precítiť vibráciu človeka ako takú, 

aby dokázal komunikovať  s dušou a to práve cez otvorené VEDOMIE. 



Čím je lepšia komunikácia medzi fyzickým telom ľudskej bytosti  a dušou, tým 

viacej dokáže konať z úrovne SRDCA,  rozhodovať sa a tvoriť z energie LÁSKY. 

Keď existuje toto spojenie a človek je napojený na svoju dušu, tak tvorí 

z energie Lásky a  vtedy obraz  pokoja a mieru  VY  SAMI vytvárate na Matke Zemi. 

To je MIER, kedy  prichádza v rámci ľudskej spoločnosti POKROK. 

Pozitívne tvoriť znamená tvoriť z úrovne SRDCA a vibrácií LÁSKY. 

A  dokážete to v MIERI a POKOJI. Vtedy tvoríte KRÁSU ako takú. 
        Ak však konáte z pozície Strachu, nízkych vibrácií, vaše tvorenie je deštruktívne a vtedy ničíte. 

Na Matke Zemi je taká krása práve preto, lebo to bolo stvorené z Lásky v absolútnom POKOJI. 

Keď VY sa dokážete  naladiť na dušu a ste v rozpoložení Lásky, všetko čo vytvoríte je naozaj krásne. 

Krása ako taká prirodzeným spôsobom  pozdvihuje vibrácie každej 

ľudskej bytosti bez ohľadu na to, či si to ona uvedomuje alebo nie. 
Na tomto princípe funguje zamilovanosť aj iné procesy tvorenia, ktoré v hmote 

dokážete vytvárať. Aj v symetrii a  harmónii tú zakódované symboly tvorenia z Lásky. 

Keď tvoríte z LÁSKY,  vytvárate HARMÓNIU, 

teda KRÁSU a vytvárate zároveň ROVNOVÁHU. 
A to ako pôsobí Láska, je to, že jej pôsobenie je stále rovnaká vibrácia, ktorá 

nemá výkyvy a extrémy, čo vo vašom Živote  vytvára ISTOTU a BEZPEČIE. Je to 

energeticky zapísané do slova LÁSKA. Nemá to extrémy, nevytvára neistoty, ani  

strach z neznámeho. 

Keďže na Matke Zemi pôsobí dualita, VY  netvoríte len zo Srdca a Lásky, ale aj zo Strachu. 

A tak ako sú pre vás a váš život nebezpečné extrémy, ktoré tým  výbojom dokážu skratovať 

pôsobenie Lásky a duša si potrebuje oddýchnuť, rovnako  nebezpečné je, keď  dlhodobo a trvalo  

vysielate energiu Strachu, pretože ona tak isto dokáže skratovať a eliminovať energiu lásky, ktorú vám 

dáva  vaša duša. 

Ak je impulz energie strachu dlhodobo vysielaný, tak  energiu Lásky od duše, skratuje  a duša si 

potrebuje ísť oddýchnuť. Vtedy je dôležité, aby si mohla ísť ľudská bytosť oddýchnuť,  aby išla spať, 

proste si odpočinúť a súvisí to práve s emočným zaťažením, ktoré sami v sebe vytvárate. 

Emočné zaťaženie vzniká v okamihu, keď niečo-čokoľvek neprijmete. 
A teraz si uvedomte, že je priama úmera medzi tým ako potrebujete odpočívať a spať a ako ste 

energeticky  zaťažený a môžete to vidieť na malých deťoch. Oni sú veľmi emočné. Oni dávajú voľný 

priechod svojím emóciám. Nekontrolujú ich a presne to, čo v sebe cítia aj vyjadria. 

Preto sa často jedujú, keď niečo  nedostanú, plačú, ale sa aj veľmi smejú, radujú a práve preto 

potrebujú oveľa viacej spať a oddychovať, nie je to spojené len s rastom ich fyzického tela. 

Malé deti nedokážu rozlišovať, že sa nemôžu hrať s určitými nástrojmi, lebo by s nimi mohli 

ublížiť sebe či druhým, alebo ich zničiť. Majú v sebe emóciu “ ja to chcem“ a tiež emóciu hnevu, keď to 

nedostanú. Oni nemajú v sebe to Poznanie, že by to mohlo ublížiť im, alebo tým druhým. 

Malé deti nemajú vytvorené VEDOMÉ prepojenie medzi Poznaním, ktoré vlastní ich 

duša a tým fyzickým telom, ktorým oni zatiaľ sú. 

Ak sa VEDOMIE človeka otvára a pozdvihuje, ľudská bytosť potom vie s tým  

vedomým a poznaním viacej pracovať. 


